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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden 
  

2e zondag van Advent, 5 december 2021 
 

 

voorganger: ds. Bob Becking, organist: Jeroen de 

Haan, ambtsdrager: Maria Knöps, lector: Els van 

Steenbeek, koster: Jan Smith, technicus: Henk 

Burggraaff 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: ‘Mit Ernst, o 

Menschenkinder’ van Helmut Walcha (1907-

1991) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 80: 1, 2, omsloten door de 

antifoon ‘Gij volk van Sion, de Heer zal komen om 

de volkeren te verlossen. Hij zal zijn machtige 

stem doen horen en gij zult u van harte 

verheugen.’ 

(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen)  

Gelofte, Votum  

v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest. 

a. Amen.  

Bemoediging, Adjutorium  

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Schuldbelijdenis, Confiteor  

v.  Heer, schenk ons uw genade  

a. en leid ons tot het eeuwige leven.  

v. Amen.  

(wij gaan zitten)  

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

 

Groet, Salutatio  

 

Zondagsgebed, Collecta  

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus 

Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Korte inleiding op de lezingen 

Eerste lezing uit OT: Jesaja 40: 1 - 11 

Gradualepsalm: Psalm 50: 1, 4, 7 

Epistellezing: Romeinen 15: 4 - 13 

Zondagslied: Lied 439 

v. (aankondiging van het Evangelie)  

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer 

 

v.  Psalmwoord: ‘Toon ons uw trouw, HEER, 

en geef ons uw hulp’ (ps. 85: 8)

  

v. Evangelielezing Lucas 21: 25 - 33 

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten 

 

Prediking  
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Musica Pro Deo: trio in h-moll van Christian 

Heinrich Rinck (1770-1846) 

Lied 445 

Mededelingen 

Gebed over de gaven  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbeden) … laten wij de Heer bidden:  

a. Lied (acclamatie) 368b 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

 

Slotlied: Lied 433: 1, 4, 5 

Zegenbede, besloten met:  

 

 

Naspel, Postludium: ‘Nun komm, der Heiden 

Heiland’, BWV 599 van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

 

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. 

Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in. 

Voorganger, ambtsdrager(s) en lector gaan achter het 

licht aan, richting uitgang. We bewaren de stilte tot na 

het orgelspel.) 


